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DARIUS  A N T A N A V I C I U S

LIETUVIO BAJORO „DESIMTMETIS LIVONIJOS KARAS":
AUTORYSTES PR0BLEMA

„De§imtme6io Livonijos karo`` autoryste yra dar painesnis ir labiau intriguojantis
klausimas negu pa5ios knygos istorija]. Antrastiniame lape ktirinio autorius nenuro-
dytas. Net atidziai perzvelgus teksta nematyti jokiu irodymu, kuriais remiantis btitu
galima ji nustatyti. Taigi knyga yra anonimine. Vis delto jos autorius buvo Zinomas.
Tai Krizostomas Volodkevi5ius, Volodkavi6ius (Chryzostom Wolodkiewicz, Wolod-
kowicz).  Btitent  §i  asmeni nurodo  A. Vijtikas-Kojalavi5ius,  kuriuo  remesi  visi
kiti autoriai2. Susidare keista padetis: autorius knygos, kurios beveik niekas nemate
savo akimis ir kuri i5 tikruju yra anonimine, buvo Zinomas, bet apie ji nebuvo beveik
nieko tikro Zinoma.  Mat ilga laika pagrindinis Ziniu apie K. Volodkevi6iu §altinis
buvo  A. Vijtiko-Kojalavi5iaus  herbynas3.  Tokia §ios  knygos  autorystes klausimo
btikle  tQsesi  iki  pat XX a.  devintojo  desimtme5io  pabaigos,  kai  pasirode  lenku

\_ Equitis Lituani De bello Livonico per decenninm gesto, Viha;a,1610.
2 W. W i i uk K o .i tL 1 o w .i c z, Herbarz rycerstwa W. Ks. Litewskiego tak zwany Compendium ...,

`wyd. F. PiehosLriski, K:ra,kbw,1897 , p.12\., Muzeum Narodowe w Krakowie.  Biblioteka Czartoryskich

(toliau -BCz), rankr.1352,I. 338.
3Lenki§kasvariantas:„ChryzostomWolodkowiczwprzodwoyskj,potympisarz/.//ziemskjx.Zmodz-

kiego, dfugo w woysku sfudyl za Karola Chodkiewicza. Mag wielce vczony. Pisal sila. Lacihskim iQzy-
kiem wydal historia dziesiQcioletniey woyny Inflantskiey bardzo gladko; po polsku xiazeczkQ nazwana
Cnotliwy Litwin: o inkorporaciy Inflant do w. x. Lit. za Zygmunta Augusta. Zaczal byl pisa6 po lacinie
Krzyzakow Iflantskich historia, ale nieskonczoney odumarl" (W. W i j u k   K o j a 1 o w i c z , min. veik.,
p.121). Lotyni§kas variantas: „Chrysostomus Wolodkowicz primum tribunus Samogritiae.7/, deinde su-
biudex. Annis septem militavit in Livonia sub Chodkievicio. Vir perquam eruditus. Vulgavit Latine ele-
ganti stylo Historiam decennalis belli Livonici, Polonice Cnotliwy Litwin intitulatum de incoxporatione
Livoniae in Magnum Ducatum Lituaniae editum anno 1592, imperfectam Historiam generalem Livoniae"
(BCz, rankr.  1352,I. 338).
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mokslininko G. Blaszczyko studija apie K. Volodkevi6iu4. Verta aptarti pagrindinius
§io darbo teiginius.

Autorius nustate, kad K. Volodkevi6ius priklause Zemaitijos bajoru Volodkevi-
6iu giminei,  kuri turejo  Gulbes herba.  Jis  gime  1590-1591 in.  ir buvo Mikalojaus
Motiej avi5iaus Volodkevi6iaus  ir Onos Bematavi5itites-Sidlauskienes  (Bematowi-
czowna Szydiowska) stinus. Saltiniuose pirma karta minimas 1613 in. kaip Zemaiti-
jos  senitinijos  atstovas Respublikos  seime,  1621-1625 in.  minimas be pareigybiu.
1626-1632/33 in. buvo LDK instigatorius (valstybes kaltintojas teismo bylose), apie
1627-1631 in. galejo eiti Zemaitijos senitinijos vaiskio pareigas, o bent nuo 1632 in.
iki mirties buvo Zemaitijos Zemes teismo viceteisejas. Jis buvo vedQs Ona Vaclovai-
tQ-Chrzaptowskq, bet palikuoniu neturejo. Mire grei5iausiai 1642 in. po vasario 10 d.,
kai sudare savo testamenta5. K. Volodkevi5ius buvo gana pasiturintis Zemaitijos ba-
joras,  valdQs keleta dvaru.  Jam priklause Dirvonenai Mazuju Dirvoneng tijtinijoje
(dabar kaimas Tel§iu r.), Galva (Go/73z.e) Josvainiu tijtinijoje (dabar Sios vietoves ne-
bera), Sauki§kiai(?) netoli Galvos, namai Raseiniuose.  1639 in. jis fundavo benedik-
tiniu vienuolyna Kraziuose.  Studijos pabaigoje G. Blaszczykas padare isvadfo kad
K. Volodkevi6ius negalejo btiti „De§imtme5io Livonijos karo`` autorius ir apskritai
suabejojo Sios knygos egzistavimu.

Vis delto knyga buvo i§spausdinta, todel verta dar karta sustoti prie K. Volodke-
vi5iaus, kaip galimo „De§imtme6io Livonijos karo" autoriaus, hipotezes. Reikia pa-
sakyti, kad G. Blaszczyko studija turi nemaza spraga. Lenku mokslininkas del objek-
tyviu priezas6iu panaudojo tik nedidelQ §altiniu dali - daugiausia I. J. Sprogio pa-
rengtus  1575-1600 in. Zemaitijos Zemes teismo knygu dokumentu registrus. Tokie
siauri §altiniu remai neleido autoriui tiksliai nustatyti nemazai svarbiu dalyku, todel
kai kuriuos, jo teiginius reikia koreguoti, kai kuriais - suabejoti.  Pirmiausia reikia
tikslinti K. Volodkevi6iaus herba. Kaip mineta, G. Blaszczykas, remdamasis herbyqu
Ziniomis, Volodkevi6iu giminQ priskyre Gulbes (Labedz) herbui, bet K. Volodkevi-
5iaus  herbas buvo Rawa6.  Antra vertus,  abejoniu kelia K. Volodkevi5iaus  gimimo
data(1590-1591).Jineraparemtapirminiu§altiniu7.Vienirfusurastidokumentai§ia
data patvirtina, kiti -ver6ia ja abejoti.  1590 in. geguzes 5 d. Zemaitijos senitinijos

4 G. a 1 a s z c z y k, Chryzostom Wolodkiewicz -zapomniany pisarz i jego testament, £z.f#o#o-

Slavica Posnaniensia. Studia Historica, Pozlrzrfu,1989 , t. 3 , p. 203-232.
5 Kaip velionis K. Volodkevi6ius minimas  1643 in. kovo 26 d.  Zemaitijos  senitinijos vaznio Jono

Aleknavi6iaus (Olechnowicz) kvite del Galvos valdu neperleidimo Baltazarui Sidlauskui (Szydiowski)
(Lietuvos mokslu: akademif os bibliotekos Rankra56iu skyrius, i.12, b. 760,I. L9-19v., ouor*_pe).

6 VIilniaus universiteto bibliotekos Rankrds5iuskyrius [tohian -VUB RS|, £. 4,bA-208-1633\ , \63?2,

16459; A-323-18440,18443; f. 5, b. A3-669; 83-646. Tai yra  1631-1640 in.  ivairiu dokumentu i§ Ze-
maitijos Zemes teismo knygu originaltis i§ra§ai, kuriuos K. Volodkevi6ius antspaudavo savo spaudu kaip
vienas i§ Zemaitijos Zemes teismo pareigting. §ia informacija ir bylas nurode E. Rim§a.

7 G. 81 a s z c z y k, min. veik., p. 206.
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bajoras Petras Jonavi6ius su stinumi Baltramiejumi uZ 20 kapu lietuvi§ku gra§iu am-
Zinos nuosavybes teise pardave K. Volodkevi6iaus tevams Galvos kaima Josvainiu
tijtinijoje8. Siame akte minima, kad Volodkevi6iai pirko Galva uZ 0. Bematavi6itites-
Volodkevi6ienes krai6io pinigus, t. y. jie turejo btiti susituokQ neseniai. Minetas aktas
apskritai yra pirmas Volodkevi6iu santuokos  liudijimas.  Antra vertus, jau  1609 in.
Zygimantas Ill K. Volodkevi6iui dovanojo Odolen muiza (§ios vietoves identifikuoti
nepavyko) Cesiu apskrityje9. Sios donacijos naracijoje pasakyta §tai kas:

Sigismundus <. . .> significamus <. . .>, quia mos egregiorum generosi Chrisosto-
mi Wolodkiewicz meritorum,  quae nobis et Reipublicae omnibus sui temporis
bellicis expeditionibus summa fide, integritate et bene merendi studio praestitit
ac praestare animo indefesse /s/ non desinit <. . .>.

Sis dokumentas ir cituoti Zodziai daug ka ver6ia auk§tyn kojom. Pirmiausia jie
koreguoja G. Blaszczyko nurodyta K. Volodkevi6iaus pirmo paminejimo §altiniuose
data]°. Antra, ver6ia abejoti 1590-1591 in. kaip K. Volodkevi6iaus gimimo data. Tre-
Cia,  1iudija,  kad K. Volodkevi6ius  turejo  dalyvauti  Livonijos kare.  Jo  dalyvavimas
Livonijos karo veiksmuose yra pats mislingiausias dalykas. Mat „De§imtme5io Livo-
nijos karo" izangoje autorius tiesiai  sako, kad LK didziajam etmonui  ir kancleriui
J. Zamoyskiui  isvykus  i§  Livonijos  (1602 in.  spalis), jis  pradejo  karine  tarnyba
J. K. Chodkevi6iaus pajegose ir septynerius metus ginklais`gyne tevynQ (p.1-2). Jei
tarsime, kad K. Volodkevi6ius gime  1590-1591 in.,1602-1603 in. jis buvo dar vai-
kas ir nieku btidu negalejo dalyvauti karo veiksmuose. Antra vertus, jau mineta, kad
gimimo data nera patikima, todel visai imanoma, kad K. Volodkevi6ius gime bent
de§imtme6iu anks6iau ir dalyvavo Livonijos kare kaip jaunas vyras. Tai ypa6 gerai
deretu su ktirinio izangos Zodziais, kad karo veiksmu pradzioje autorius buvo jaunas
Zmogus (I.wve#fws me¢). Negana to, neabejotina, kad K. Volodkevi6ius buvo kazkiek
susijQs su J. K. Chodkevi6iumi]], o pastarojo Zygiu i§aukstinimas, anot ktirinio auto-
riaus,  buvo viena is priezas6iu, paskatinusiu ji imtis plunksnos.  Ar §iu argumentu
pakanka K. Volodkevi6iaus autorystei pagristi?

Deja,  ne.  Pirma, jeigu tarsime,  kad K. Volodkevi6ius dalyvavo Livonijos karo
veiksmuose nuo  1601 in. vasaros 0.u destymu ir prasideda „De§imtmetis Livonijos

8 yc/B jts, f. 7, Zemaitijos Zemes teismo  1590 in. knyga OV.I. Gorba6evskio katalogo Nr.14591),

I.1309-1312;  sen.  paginacijos I. 655-656.
91609 02 06. Var§uva. Zygimantas Ill dovanoja Krizostomui Volodkevi5iui leno teise valdyti Odo-

len muiza Cesiu apskrityje (Poccw#c;cw# 2oc);Oapcm6e"b!# ¢pxwG apc6;fwx ¢jtmo6, f. 389, ap.  1, d.  1-2
(£i.efwvos "efr!.fa!, ir atitinkamas mikrofilmas Lietuvos valstybes istorijos archyve; toliau -£A4), kn. 90,
I. 30v-31.

]° Kiti su K. Volodkevi6iumi susijQ ankstyvi dokumentai: £M, kn. 80,I. 762v-763 (1612 07 20); 89,

I. 228v (16101011);  kn.  90,I.174-174v  (1614 09 25).
][16101011.StovyklaprieSmolensko.Zygimantas111J.K.Chodkevi5iausuztarimudovanojaK.Vo-

lodkevi6iuiikigyvosgalvosvaldytiGumbakiukaimaDidziujuDirvonenutijtinijoje(£„,kn.89,I.228v).
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karas"), keista, kad iki pat 1609 in. apie ji nera Ziniu Lietuvos Metrikos knygose. Mat
visi Livonijos kovose bent kiek nusipelnQ kariai, LDK etmonu, ypa5 J. K. Chodkevi-
6iaus, uztariami, greitai sulaukdavo Zygimanto Ill malones ir gaudavo valdyti ivairiu
valdu Livonijoje,  i§ LDK izdo jiems buvo skiriamos  ivairios vienkartines, kai ku-
riems -ir nuolatines pinigines i§mokos. Ypa5 tai ry§ku po pergalingu 1601 in. Kuok-
neses,  1604 in.  Paides,  1605 in.  Salaspilio  mtisiu.  „De§imtme6io  Livonijos  karo"
autorius neabejotinai dalyvavo visose §iose kautynese, todel tiketina, kad K. Volod-
kevi6ius Lietuvos Metrikos knygu medziagoje turejo bnti paminetas anks6iau nei
1609 in. Kaip mineta, taip nera. Negana to, jis neminimas ne tik Lietuvos Metrikos
knygose, bet ir kituose svarbiuose §altiniuose, kaip antai: skelbtoje J. K. Chodkevi-
6iaus korespondencijoje]2, Respublikos  seimu deputatu patvirtintose izdininku sa-
skaitose]3,  ivairiuose Livonijos kariuomenes daliniu sara§uose ir pan.]4 Antra, nera
jokiu ai§kiu irodymu, kad jis btitu mokejQs lotyqu kalba, kuria para§ytas rfurinys,
apskritai nera Ziniu apie jo mokymasi kokiuose nors universitetuose, nieko negalime
pasakyti apie jo intelektini akirati. Tre6ia, jeigu jis i§ tikrutu btitu A. Vijtiko-Kojalavi-
6iaus ir K. Niesieckio herbyqujam priskiriamu knygu autorius, testamente btitu gali-
rna tiketis pastraipu del kokiu nors knygrb kurios tuo metu buvo didelis turtas, bet
apie jas testatorius ne Zodziu neuzsimine. Ketvirta, K. Volodkevi5iaus pavardes ne-
randame ir pa5iame kerinyje, nors tikrasis autorius veikiausiai nebtitu praleidQs pro-
gos kurioje nors vietoje save pamineti.  Penkta, taip pat keista, kad  1609-1614 in.
dokumentuose, kuriuos pavyko rasti Lietuvos Metrikos knygose, K. Volodkevi5ius
niekur nevadinamas kariu, o knrinio autorius izangoje tiesiai sako, kad jis buvo karei-
vis ®.  1). Tai i§des6ius, reikia pritarti G. Blaszczyko spejimui, kad K. Volodkevi5ius
negalejo para§yti Sios knygos]5. Tad kas buvo jos autorius?

t2 Publikuotoje J. K. Chodkevi6iaus korespondencijoje kazkoks Volodkevi6ius minimas jau 1608 in.

(fr. Korespondencje Jana Karol_a Chodkiewicza, oprac. W±. C;ho"qtoNIsk:1, Biblioteha Ordynacji Kra-
s!.ris4I.cfe. Mwzewm Ko#sfcz#fego jwz.dzi.risfa.ego, t.  I , Warszawa,  1875, p.  131-134), bet nera irodymu, kad
tai Krizostomas Volodkevi6ius, nes §i pavarde buvo viena i§ labiausiai paplitusiu: vien Zemaitijos seniti-
nijoje tuo metu gyveno net keletas §eimu, turin6iu §ia pavardQ.

t3 ,4rc¢!.wwm  GZ6w7¢e j44f D¢wnyc¢, ,4rc¢z.wwm Sk¢rbw Koro77#ego, oddzial 11, Rachunki sejmowe,

kn. 35-39.
14 Vienintelis §altinis, galintis patikslinti K. Volodkevi6iaus gimimo data, patvirtinti, kad Livonijos

karo pradzioje jis jau buvo subrendQs jaunas vyras, yra Zemaitijos Zemes teismo knygos. Kaip mineta,
1575-1600 in. dokumentai yra daugmaz apra§yti, ir K. Volodkevi5ius §iose knygose iki 1601 in. nemini-
mas.  1601-1608 in. knygu dokumentai yra neapra§yti ir, Zinant §io pobtidzio darbu apleidima Lietuvos
bibliotekose ir archyvuose, artimiausia de§imtmeti naivu to tiketis. Mdsu pa5iu pastangos §iose knygose
rasti ZinutQ apie K. Volodkevi6iu, ankstesnQ nei  1609 in., kol kas buvo bevaises.

[5 §ios G. Blaszczyko i§vados nepareme S. Narbutas, vienas i§ „De§imtme6io Livonijos karo" atra-

deju.  Savo gausiuose darbuose jis tebesiremia bibliografine tradicija (Zr.  S. N a r b u t a s ,  rrad!.czj.a z.r
or!.gI.#¢/wmas Jo„o Radva#o „Rczdv!./!.cldo/.e ", Vilnius,1998, p.14,18,  81,  222, 231, 235;  S. N a r b u -
t a, s , Nuo Mindaugo ra5try: iki Karpavi5iaus pamokslu, V.\hiivs, 2000, p. 40., XVII a. Lietuvos lotynisky
4nygtt sqras'a!s, sudare S. ir D. Narbutai, Vilnius,1998, Nr.1211, p. 268-269).
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G. Blaszczykas, paneigQs K. Volodkevi6iaus autorystQ, iskele idomia minti: gal-
btit viena i§ bibliografines tradicijos K. Volodkevi6iui priskiriamu knygu para§e ne
jis, o Mikalojus Volodkevi5ius[6. Apie Mikaloju Volodkevi6iu Zinoma labai mazai.
Jis buvo K. Volodkevi5iaus  dede.  §altiniuose minimas  1584-1620 in.  Buvo  vedQs
Justina Mikaloj aitQ-NonartienQ (Mikolaj ewna Nonart), su kuria vaiku neturej o I 7. Jam
priklause Ugioniu valdos Zemaitijos senithijos Ariogalos tijtinijoje. M. Volodkevi-
6iui buvo nesvetima plunksna -jis sudare iki §iol mazai Zinoma Naujojo Testamento
dalyku rodyklQ-savada „Naujojo  Testamento  anotaciju dovana``]8,  i§ kurios  spren-
dziama, kad buvo protestantas, veikiausiai kalvinistas]9. Taigi ar galejo M. Volodke-
vi6ius para§yti „De§imtmeti Livonijos kara"? Teigiami argumentai yra §ie. Pirma, tai,
kad jis §altiniuose pirma karta minimas  1584 in.,1eidzia speti ji gimus ne veliau nei
1565 in. Si data liudija, kad 1600-1609 in. jis galejo dalyvauti Livonijos karo veiks-
muose. Antra, paskutine 1620 in. Zinia apie ji byloja, kad 1610 in. jis dar buvo gyvas
ir galejo parasyti §ia knyga.  Tre6ia, kdrinio autorius mini, kad plunksna jam buvo
nesvetima ir anks6iau (p.I). Tai puikiai tinka M. Volodkevi5iui, kuris  1601 in. islei-
do (beje, toje pa5ioje J. Karcano spaustuveje) mineta „Naujojo Testamento anotaciju
dovana". Ketvirta, uzsimojQs sudaryti Naujojo Testamento dalyku-terminu rodyklQ,
M. Volodkevi6ius tikriausiai mokejo lotyniskai. Neigiami argumentai yra §ie. Pirma,
„De§imtme5io Livonijos karo`` autorius buvo katalikas, o M. Volodkevi6ius, kaip mi-
neta, buvo veikiausiai kalvinistas.  Antra,  1601-1609 in.  ktirinio autorius  dalyvavo
Livonijos karo veiksmuose, o apie M. Volodkevi5iaus dalyvavima jokiu Ziniu nera.
Tre5ia, nera patikimu Ziniu apie M. Volodkevi6iaus ir J. K. Chodkevi6iaus ry§ius Li-
vonijos karo laikotarpiu,  o ktirinio  autorius  izangoje mini,  kad imtis plunksnos ji
paskatino noras priminti tevynainiams LDK didziojo etmono Zygius ir neleisti jiems
nugrimzti i uzmarsti (p.  1). Taip galejo teigti tik sujuo susijQs ir Livonijos karo veiks-
muose dalyvavQs Zmogus. Ketvirta, vienintele Zinoma M. Volodkevi6iaus knyga bylo-
ja ji labiau linkusi i teologinius apmastymus, o „De§imtme6iame Livonijos kare`` tai
nery§ku. Taigi teigiame, kad M. Volodkevi5ius taip pat nera ,,De§imtme6io Livonijos
karo`` autorius. Tad kas pagaliau ji para§e?

16 G. 8 1 a s z c z y k, min. veik., p. 224.
t7 Sia G. Blaszczyko Zinia reikia tikslinti.1§ 1609 in. Iiepos 7 d. Vilniuje M. Volodkevi6iaus sudary-

to turto dalybu ra§to matyti, kad jis turejo net 4 stinus -Aleksandra, Jeronima, Melchiora ir Stepona, kurie
tuo metu dar buvo nepilname6iai,  t.  y.  neturejo  18  metu (I'C/B jts,  f. 77,  b. 90,  I. [1-1v]).  Remiantis
1575 in.  gruodzio  22 d.  Melchioro Volodkevi6iaus  duotu ra§tu (I't/B RS,  f. 77, b. 81) taip pat galima
patikslinti G. BIaszczyko nurodyta Mikalojaus Mikalojavi6iaus Volodkevi6iaus vaiku gimimo seka.  Ji
turetu btiti tokia: (2.3) Melchioras, (2.4) Kotryna ir (2.5) Mikalojus.

'8 0fiara Miko_laja Wolodkowicza annotacyi Nowego T]estamentu roku 1601 marca 14 dnia wydana,

[w Wilnie,]  1601. §ios knygos unikatas saugomas Lenkijos nacionalinio muziej.aus Czartoryskiu biblio-
tckoje Klo:lnIVoje (Zr. XV:II a. Lietuvos lenki5kos knygos. Kontrolinis sqra5as, parenge M. Ivanovi5, Vil-
nius,1998, Nr. 760).

]9 K., S., K. E s t r e i c h e r, Bz.b/!.ogre/¢ p6/s4¢,Firak6w,  1939,   t. 33, p. 289-290; G. 81 a s z -

c z y k , min. veik., p. 207-208, 217-218.

86



Visus tyrinetojus, kurie iki §iol rage apie K. Volodkevi5iu, varze A. Vijtiko-Koja-
1avi6iaus, kaip genealogo ir heraldiko, autoritetas ir jo herbyno Zinios. Turbtit many-
ta, kad Lietuvos istoriko Ziniu §altinis buvo Volodkevi6iu gimines nariu (galbtit paties
K. Volodkevi6iaus) suteikta informacija, todel jos turin6ios btiti patikimos. Deja, taip
nera. Visos aplinkybes byloja, kad A. Vijtikas-Kojalavi5ius K. Volodkevi5iaus asme-
ni§kai nepazinojo ir remesi geriausiu atveju kitu asmeng informacija. Pirmiausia tai
irodo klaidingas K. Volodkevi6iaus herbo apibtidinimas. Sunku patiketi, kad A. Vijti-
kas-Kojalavi6ius, laikomas geriausiu XVII a. LDK bajorijos heraldiku, btitu padarQs
§ia klaida, jeigu K. Volodkevi6iu btitu pazinojQs asmeni§kai. Antra, isidemetina, kad
Lietuvos istorikas K. Volodkevi6iaus plunksnai priskyre dvi anonimines knygas -„De-
§imtmeti Livonijos kara`` ir polemini veikaleli „Dorasis lietuvis``, kurio Sis taip pat
negalejo para§yti,20 -ir nebaigta rankra§tinQ Livonijos ordino istorija, apie kuria ap-
skritai nera jokiu Ziniu. Pagaliau herbyno tekstas byloja, kad ir pats A. Vijtikas-Koja-
1avi6ius „De§imtme6io Livonijos karo" autorystQ K. Volodkevi6iui priskyre ne is kar-
to2] . Todel spejame, kad K. Volodkevi6iu kaip „De§imtme6io Livonijos karo`` autoriu
A. Vijtikas-Kojalavi6ius nurode remdamasis netikslia savo kolegu, Vilniaus akade-
mijos destytoju, informacija. Tai i§destQ, darome isvadq, kad „De§imtme6io Livoni-
jos karo`` autoriaus reikia ie§koti ne Volodkevi6iu, o visai kitu asmequ aplinkoje.

|vardyti konkretu asmeni itin keblu del to, kad ktirinio autorius labai vykusiai
„pasislepe" ir nera jokiu tiesioginiu irodymu, kuriais remiantis btitu galima tvirtai ka
nors teigti. Beveik neverta tiketis ju rasti ir kokiuose nors kituose §altiniuose. Negana
to, pats kerinys atveria mums labai siaura Zitiros lauka, t. y.  apie spejama autoriu
galime sprQsti beveik tik is Livonijos karo veiksmu laikotalpio. Vis delto gilinantis i
teksta §i bei ta apie ji pasakyti galima. Taigi, kaip matyti i§ knygos antra§tinio lapo,
ktirinio  autorius yra kazkoks  lietuvis bajoras.  |Zangoje mini,  kad btidamas jaunas
(I.wi/e#fws meal) tamavo LK didziajam etmonui ir kancleriui J. Zamoyskiui. Tai, kad
kerinys parasytas lotynu kalba, byloja jo autoriu buvus i§prususi Zmogu. Tikejimo
atzvilgiu autorius yra katalikas.  1602 in. pabaigoje J. Zamoyskiui i§vykus i§ Livoni-

jos, jis pradejo karinQ tamyba J. K. Chodkevi6iaus pajegose ir, jo vadovaujamas, su
ginklu rankoje, kaip teigia, septynerius metus gyne tevynQ ®.  1-2). 1609 in. pabaigo-
je,  pasibaigus  karo veiksmams,  emesi ra§yti  savo kerini ir  1610 in. ji i§leido.  Tad
1610 in., bent pirmojoje puseje, dar turejo btiti gyvas. Savo keriniujis norejo priminti
ir i§auk§tinti  J. K. Chodkevi6iaus Zygius.  Si  aplinkybe,  taip pat tai,  kad jam buvo

cO Cnotliwy  Litwin ha wiadomo5ci braciej  swej  narodu litewskiego podaje, jahie prowo z dawna

nar6d litewshi rna do ziemie lifoandshiej i braterstwo, horfederacje, unie, a nar6d polski nic do tego nie
ml.aJ,  [w Wilnie?],1592.

2t Pavyzdziui,  herbyno  lotyni§ko  varianto  pradzioje,  apra§ydamas  J. K. Chodkevi6iaus  Zygius

Livonijoje, jis Sia knyga apibGdina taip: „Bellum Livonicum ab equite Lituano  1610 Vilnae editum ele-
ganti  Latinitate"  (BCz,  rankr.  1352,I. 48).  Apie  K. Volodkevi6iu neuzsimenama  ir kitais  atvejais
(I.loo-101'  107).
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Zinomas LDK didziojo etmono slaptos korespondencijos turinys22, veda prie minties,
kad autorius turejo btiti  labai artimas J. K. Chodkevi6iaus  aplinkos Zmogus.  Kitas
dalykas, kokiai aplinkai jis priklause. Septyneri metai, praleisti karo stovykloje, taip
pat tai, kad pasibaigus karo veiksmams ktirinio autorius nepatingejo ju apra§yti, rodo
ji buvus nepaprasta to meto bajora.  Reikia tureti galvoje, kad XVI a. pabaigoje -
XVII a. pradzioje bent kiek pasiturintys bajorai labai nenoriai asmeni§kai traukdavo i
kara, nors tai buvo tiesiogine ju pareiga, o atvykQ i karo stovykla stengdavosi, progai
pasitaikius, kaip galima grei5iau ja palikti ir mieliau perkeldavo tevynes gynimo na§-
tairpareigaantsavole§omisnusamd)rfuialgininku-kariuprofesionalu-pe6iu.Taigi
kariauti septynerius metus,  o paskui apra§yti vykusias kovas galejo tik samdomas
karys profesionalas, turintis platesni kulthrini akirati. |domu, kad lotyqu kalbos Zodis
egwes, kuriuo save vadina knygos autorius, pirmiausia reiskia raiteli, t. y. raitininku
daliniuose tamaujanti karl.  Tad Zengiame dar viena Zingsni spejamo ktirinio  auto-
riaus pedomis ir teigiame, kadjo reikia ie§koti tarp LDK didziojo etmono J. K. Chod-
kevi6iaus raitininku daliniu vadu-rotmistng kurie buvo artimiausi jo padejejai, pata-
rejai ir isakymu vykdytojai, Zinojo visas Livonijos karo veiksmu smulkmenas.

1600-1609 in. Livonijos karas i§garsino daug LDK kariuomenes raitininku rot-
mistru. D. Boruchowskis, T. Dabrowa, M. Giedraitis, A. Korvinas-Gosievskis (Kor-
win Gosiewski), T. Lackis, A. Mlockis,  Sz. Niewiarowskis, J. P. Sapiega, V.  Vaina,
A. ir S. Valavi5iai ir kiti kaip rotmistrai iki  1600 in.  Livonijos karo veiksmu buvo
mazai kam Zinomi. Negana to, bendras visuju biografiju bruozas yra tas, kad dainai
beveik nieko nezinoma apie jujaunystQ, t. y. neaisku, kada tiksliai gime, kur ir kada
ejo mokslus ir ar is viso mokesi, ar keliavo po uzsieni, ka veike iki 1600 in. Livonijos
karo veiksmu. Po  1601 in. Kuokneses,1604 in. Paides,1605 in. Salaspilio,1609 in.
Daugavgryvos mti§iu ju vardai atsidtre visu ltipose, jie pamazu eme kilti karjeros
laiptais: daugelis, iki tol neturejQ jokiu pareigybiu, savo narsunu nusipelne senitinu
vietu, vienas kitas net ejo centrines LDK pareigybes. Kai kurie i§ ju padejo pamatus
gimines iskilimui velesniais metais. Tad kuris i§ §iu ar dar kitu vyru galejo btiti „De-
§imtme6io Livonijos karo" autorius?

Meginant atsakyti i §i klausima, reikia dar kartq nurodyti spejamo autoriaus bruo-
Zus. Taigi jis turi btiti lietuvis bajoras, t. y. LDK pilietis. Keblu bent apytiksliai pasa-
kyti, kada jis galejo gimti. |Zangoje bajoras mini, kad ,,kai tas didis narsa, gabumu,
Zygiais Lenkijos Karalystes kancleris ir kariuomenes etmonas Jonas Zamoyskis isvy-
ko i§ Livonijos (pas ji tuo metu atsidedamas geriems darbams leidau savo nezinoma
jaunystQ),  [a§] ir pradejau karinQ tamyba`` a. 2).  Siuos Zodzius galima interpretuoti

22 Pavyzdiiui, jam buvo Zinomas susira§inejimas su Karolio IX karvedziu J. F. Mansfeldu del pa-

liaubu sudarymo 1607 in. a. 4849), J. K. Chodkevi6iaus lai§kas Daugavgryvos komendantui M. Biallozo-
rui del pagalbos suteikimo 1608 in. vasara a. 50) ir Zygimantui Ill del Livonijos reikalu 1609 in. seimo
i§vakarese (p. 60).
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metuReapub4likos'Viduje.stipfejb`ba^j.ori'froi§tasrprie§.valdbva;rjistorfdgrafty)je!¥inol
nfasZebizydetw§ki6,+afoaJuSan&dmifo_`rckREo,;Va'rdd.Kfirifiioathoiiusdpieiiu2s`imei
natikpu§e`hipti(P~.J43,r45,4eyir'savop6Zidri6ij{ral§ki5ihei§d6§to,betZodzfus:'`+kad
rok'o§o  ,,ugnis <. . . > bfitli atne§trsi ```riemerik* fiavdjq`i± visafi 'Katalystei; rj-eigti -Dievo

gerumas <: . .> savafa±ke Pagalba rfebtitu Pifem€s karaliin£; §6sto" (P. 43),~ ga]ejo pal
ra§yti tik; katalikas, Pal]aikantis karanti;i arba,{ kelp fuo mefu'buvio sakoina, regalistas.
Tai+isainestebiha.tiifirit-rgalvqjeiai;kafl-Pats`J.K.-Chodkevi5ius+birvo[kat§tas+aldevo
§alifiihkasirvarg'iaibfittr`pckefflQssatl'pivaldu'artiriiarotinistrq,Palaikarit±rokdsininL
kus. Beje, Smchilizaeiniu rastq,. kurfe"Is' Tehidainasis' !r6tmistras' galej o formfroti sav6
dalinio sudeti;T-i§davim`as Priklat§e! inud valdove, rtdd6FjLivonijoje frovojusiu da~1iniu
vadai net materialiai hebuvo suinteresuoti detis~ 'prie. mai§tinicku.; Tad igho5o epizot
das taip pat §i ta pdsako:apiejkdiinio autoriu. `160`7 im. kald irtykialt Livonij¢je apra§yti
kieksinulkiau®.45+49);bet;delrfe`rik`o+ju-S§hagivnejirioistoriogfafijojeSrmd]sprQsti,
ar ktrinidJ+autorius mate jtios  savo  &kinis,-ar tik p~erteikeE i3 piinuA §altiinu gautas
Zinias. Linkstame manyti, kad 1607 rn. Livdnijos-karojivykiri6Ser pats+asmerfekai ga-
lejonedalyvauti!,`n-estriomethLenkijoj6ask§5iat§it±itampa'Pasiekeroko§as(Guz6wo
mti§is), o ir I. K. Chodkevi6irfu§ Livongivje nebdv6. ```1608 in. Livonijos ktiro irtykiai

pfasidejo Dauggivgrtyrvos praradimu liepbsJ27 d. Airtr'ojdj5 *rugpjti6tio pus6je! i Liv`onij a
grizo J. Kt. Chodkevi6itls.1608 in. kdlyos (rugpjtitis-1apkriti§), istoriografijoje bemaz
visai nezinomos, apra§ytos `gana smulkiai to. 49-51, 56nd6), {todelmaftytina, kad a<u-
`torius.tho` inetu LivchSoje `btlvo.  160J8-1609 in. vidurziemi7k6Vos nutrtiko ir atsinau+

jino Ziemos pabaigoj.e:  1609`m. k6vcr' 15 d. buvo atg'autas Pemu. Po kelitf menesiu
p€Itrauko§ kd`vos ~at'sinaujino bfrzeli ir su pertmkials` dyko  IKE s'paliok pradzids`; kal
btivoatgivutaDaugavgryva.Siekaroveiksmaiaprasyti'smulkiai'®.r60i79.),tod6ldaui
gelyje ~ju ktririio~ autoritis threjo :dalyvauti+ asmchi§ha-i',+ a gfai, ko{fiemat6 pats,-gal6jo
Zihoti i§ pirqulSin. Daugavgfyvo§ !atgavimu-baige'si ir6coi.609 in. Livchijos karo
Veiksinai. Datgavgryvus atgavimu baigiasi fir LietuvibJ baj¢fo ktirinys.  1610m: Tis
isspau§dinamas J. tKatano spaustuvti e Vilniuje, `todelj inariytiffa; kadj befit pirmojpje
161'Om.p`usejeautorfusdarturejothtigyvas.         `   -i!  `       ;-.   `     T`       J   i_„    i       I

P;galiaunurodytinasrdarvienaskitasspejamo'knygosautbriarusbmLFfas'..Ja+§ale-
jd para§yti tik pasiturintis fro:ogus,-`Irfuriam nerfupejo kasdien€s 'dfroho§ kasnis.' J{Juk
reikia tureti 7galvoje,+ Had  r609'm. 'spalio pradzfdrj-6 atgawis Daugavgrjrvq, kariaiJ de`1
1aiktinei§moketbsaatsos'paskelbevadinamty.akohfederacijq,fpasitrankei§`iLivonijd;
irisrfur6Gardinotedfohbmijoj`e-.:Kaiitikorifederifeijos'lmvotihiatbfmetoRdspublika^s
vidaus givenimo ryk§te, bet rjos ] foder~tikia wiaistybes izde t bekrQ` iF karfuorfeires daliL
ndri=-telkifro-ypaturis.iMas€iriniaikareiviai'dainiausiaibtida~vobera§€faineparfu+
rintys-baj®rai, giveriQ ;,nu¢ alg`oi iki flgb§`£i Kal ta alga veluodavd ne keliis 'diehas air
sgiv*ites,¢mdiesitlsiFnet§m€tus,jL'nelikdavoTJfiickoREtokaipPa€iein5-Jpra§ithinytiffio-
kivitoREqpajainq:irk-ardienes:duorfe§jKaini!b.I§bfdejusi`¢irskufstari-€itithariutaikiniu
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ivairiai. Gramatikos pozitiriu fraze „tuo metu" (Cwm femporis) taikytina J. Zamoyskio
i§vykimui i§ Livonijos, kai jis  1602 in. spali atsisake jungtiniu Respublikos pajegu
vyriausiojo vado pareigu ir parvyko i Lenkija. Tada i§eit`L kad kthnio autorius laike
save dar jaunu ir nezinomu Zmogumi 1602 in. pabaigoje -1603 in. pradzioje. Tokiu
atveju galejo gimti apie 1565-1580 in. Antra vertus, gali btiti, kad „tuo metu" rei§kia
ne Livonijos karo, o koki nors ankstesni J. Zamoyskio gyvenimo epizoda. Tada isei-
ttbkadkinnioautoriuslaikesavejaunuirnezinomuinogumimazdaugl580-1590m.
Siuo atveju galejo gimti apie 1550-1565 in. Bajoras yra isprusQs inogus, galbut net
baigQs koki nors universiteta ar bent jame mokQsis, nes gerai moka lotyni§kai. Jis yra
katalikas, bet sanffirus, nes gana pagarbiai vertina kataliko Zygimanto Ill varzova,
protestanta Svedijos karaliu Karoli IX. |Zangos Zodziai, kad rasydanas rfurini jis no-
rejo „nuo kardo rankenos prie plunksnos atitiesti atpratusias rankas`` ®. 1), rodo ji
esant tiesiogiai susijusi su kazkokia veikla, reikalaujan6ia plunksnos, t. y. ra§tingu-
mo. Tai nebtitinai turi btiti tik literathrine keryba.1601 in. dalyvavo Kuokneses mti-
§yje ir tolesniuose LDK kariuomenes puolimo pries Svedus veiksmuose iki spalio
men.  Paskui turejo pereiti i jungtines Respublikos pajegas, kurioms vadovavo LK
didysis etmonas ir kancleris J. Zanoyskis, ir, jo vedamas, dalyvauti karo veiksmuose
iki 1602 in. spalio men. J. Zamoyskiui i§vykus is Livonijos, jis uzsira§e i J. K. Chod-
kevi5iaus pajegas ir septynerius metus, t. y.  1603-1609 in., su ginklu rankose, kaip
pats teigia, gyne tevynQ. Sio skai5iaus, t. y. septyneriu metib veikiausiai nereikia su-
prasti paraidziui, nes vargu ar autorius nori pasakyti, kad jis septynerius metus nekele
kojos is Livonijos. Atsizvelgiant i Livonijos karo veiksmu ypatumus (kovos dainai
vykdavo tik kariauti tinkamiausiais menesiais (mazdaug nuo geguzes iki spalio), rna-
nytina, kad jis nurode bendra i§tamautu metu skai5iu. Taigi 1603-1609 in. Iaikotaxpi
reikia perivelgti atskirai. Bajoras turejo dalyvauti 1602 in. Ziemos -1603 in. pavasa-
rio kovose, kurios buvo vainikuotos Tartu atgavimu 1603 in. balandzio 13 d. Po keliu
menesiu pertraukos veikiausiai dalyvavo  1603 in. vasaros Zygiuose, kurie truko iki
rugsejo. Veliau galima daryti kone metu pertrauka, nes aktyvios kovos atsinaujino tik
1604 in.  rugpjuti ir baigesi rugsejo 25 d.  ivykusiu Paides mti§iu, kuriame bajoras
neabejotinai dalyvavo. Po to apra§ytas §vedu meginimas 5turmu atgauti Paide ®. 29-30)
rodo, kad ktirinio autorius buvo vienas i§ nedaugelio kariu, kurie po Paides mti§io
nei§vyko is Livonijos ir dar kuri laikajoje buvo. Po §iu ivykiu vel galimas mazdaug
9-10 menesiu taxpas, nes kovos vel atsinaujino tik 1605 in. rugpjuti ir baigesi rugsejo
27 d. ivykusiu Salaspilio mtisiu, kuriame ktirinio autorius taip pat dalyvavo. Bajoro
dalyvavimas Livonijos karo ivykiuose po Salaspilio mti§io yra gana neai§kus. Mat
aktyvios kovos  atsinaujino tik po metu,  kai  1606 in.  rugseji Karolio IX karvedys
J. F. Mansfeldas uzeme kelias Livonijos pilis, o J. K. Chodkevi5ius spali-lapkritijas
atgavo. Sis nedidelis karo epizodas aprasytas glaustai to. 43J4), todel keblu sprQsti,
ar autorius pats dalyvavo ivykiuose, ar tik perteike i§ pirmu ltipu gautas Zinias. Tuo
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tapdavobeginkliai,vqistip6ifai{ir,qua.¥,iap`papi,tngyinty§hajQra.i.`tbeiju'qurtas.Nebuvojo-
kio kito btido  sustabdyti !Bins isiactejan5ius tiding; ±ha~ip ;`i§moketi teisetai uzdirbta
alga. Taigi  1609 in.  spaliol3 d. paskelbta Livonijos kariuomenes konfederacija bai-
gesi tik 1610 in.1apkri5io 12 d., kai buvo:`i§moketa kareiviams priklausanti alga. Kaip
tik §iuo laikotaapiu turejo bnti ra§omas  ir i§1eistas  „De§imtmetis Livonijos karas".
Akivaizdu, kad jo autorius buvo Pinig`trrfesrokojantis, turintis kilnesniu ketinimu nei
tik i§tamautos  algos  „i§mu§inejimas``,  platesnio  kulthrinio  akira6io  Zmogus.  Antra
ve,rtu§,'~'rhaterialinis §avalarikiskwhas leidd iv5is-augoti nepriklau§oma` politip€ 1aikysena.

(

tT:.±¥3[%tt]L§±9±ekja£€,£kus:,¥±:u±ovf]u;,Vp££:;;:a;i;§`,:g±r3{]{£a:t££r];e£::jt::skma££kefa¥a£:i::s;
.                         'r                              .'.                                      .                                                            i                                                                                                                                         .        .

tarpusavyje. §tai apra5ydamas .1'60 I, ,`m. +vasaro; i.Dk ikariu®menes puolimo veiks-
rfuus;J j i§ <`v:i§hr  §ilt'ai§ i Zbdzi.a'i§` :a-pibfSdiha LDK`+q`id#i`~etmo-hqJ K'. `.Radvila „Perkena`¢.'

Api?I.::K..:€h¢4k9Jvri`€,igiv.s`,apkstin`imft'j'`,ap.,*albeta.rfudam`q§aktyyusir,isipaleig6jQsi,         I,      ;`;!'        f,      ,     `

vien+o`skuriQ.spgr§p,uses,nalys,:tar,p`ra§yti`nebn.tu:ga,lejQs.Nega.nato,ktrinio,qutQrius
taippat:pagarbiai'veifeinaLK,auk§5iansi.uspareigfrous..Pavyzdiiui,ie§kod.amasprie-
Zas6iu, kodel LK didysis etmonas ir kancleris J. Zamoyskis nepa§iufite K. Radvilui
„Perkenui" pagalbos, jis teigia: „Nezinome, kodel apskritai i§mintingiausias ir tevy-
neii§tikimiausiasvyrastaipadare,Lbet"e#in.iutariu§pejimu,taippasirei§kepavydas"
®. 9). Taip sakyti galejo tik ilgesni laika Lenkijoje buvQs ir su Karalystes pareigtinais
bendray€'s: .a`gmu.Q,,.+ kuriam ,te-v,yn¢ buvo a.e LDK: ar-,LK,~ o bendra Respublika. Tre6ia,
kerifi-idPa;sire-dymaslotynukatbabyloja,kad~auforiusji;skyrenetikgimtosios~,3ali'es
i§silavinusiems  skaitytojams, bet ir platesnei Vakaru EuropQs  audito`rijai.  Tqi ypa5
ryskui§autoriauspastanguvengtikariukonfederacijuminejiino'po'16'02in.,1604m.,
1606 in.,1609 in.  karo Zygiu to.15-16, 29-30, 43, 79).  Aptakes ktirinio autoriaus
Zodziai,pavyzdziui,apiekariuvykimaiZiemosstovyklairmegavimasitrumparamy-
be po  1604 in.  Paides mtisio  galejo btiti  skirti tik maziau Livonijos  karo realijose
nutuokian6io Vakaru Europos, o ne Respublikos, juoba Lietuvos, skaitytojui, kuris
savo kailiu patyre §i kariu „atokv6pi". Taigi orientuotis i Vakaru Europos skaitytojus
galejotikZmogus,patstenbuvQsirsupratQsspausdintoZodziogaliairpoveiki.Galop
matyti, kad ktirinio  autorius buvo  i§ tu, kurie  1609-1610 in.  nesivele i prasidejusi
Respublikos kara su Rusu valstybe.

„De§imtme6io Livonijos karo`` autoriaus paie§ka pagal nurodytus bruofus turetu
btiti atskiros studijos objektas.

Gauta 2001 in. balandzio men.
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DE BELLO I,IVONICO PER DECENNIUM GESTO:
THE QUESTION 0F ITS AUTHORSHIP

Summary

DARIUS ANTANAVICIUS

ThefamousLithuanianhistorianoftheseventeenthcenturyWojciechWijukKojalowicz(Albertas
Vijnkas-Kojalavi6ius) indicated that Dc bcJJo Lz.vo#z.co per dccc##!.win gcs/a, published anony-
mously in Vilnius in 1610, was written by the Samogitian noble Chryzostom Wolodkiewicz. That
remained unquestioned by most bibliographers and historians for a long time. In 1989 the Polish
historian Grzegorz Blaszczyk published a study, renouncing Wolodkiewicz's authorship of the
work. At the same time he expressed doubts about the very existence of the book (its rediscovery
in about 1985 was yet unknown for the Polish historian). The present article confirms Blaszczyk's
opinion with further arguments. According to the author of this paper, the book was written by an
officer (ro/mz.sfrz) serving under Grand Hetman of Lithuania Jan Karol Chodkiewicz. An attempt
is made to describe the main characteristics of the writer. A precise identification of the person is
the subject of further research.
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